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كۆپ پهرزەنتلىك بولۇش مۇسۇلمانالرنىڭ ئىقتىسادىغا ۋە ئىجتىمائىي 

 تۇرمۇشىغا بىۋاسته تهسىر كۆرسىتهمدۇ؟

  نومۇرلۇق سوئال -119955

  : سوئال

یا ھهرساھهدە ئۇچقاندەك تهرەققى قىلىۋاتقان بۇ ئهسىردە، مۇسۇلمانالرنىڭ دۇن

ــدە     ــڭ كهینىـ ــاجىزلىق ۋە تهرەققىیاتنىـ ــامراتچىلىق، ئـ ــق، نـ پىقىرچىلىـ

قىلىشىدىكى ئاساسلىق ئامىل نۇپۇس سـانىنىڭ كۆپىیىـپ كېتىشـىدىن    

دېگهن سهپسهتىگه ئىسالم شهرىئىتى قانداق قارایدۇ؟ مۇشۇ كۆز قاراشـتىكى  

  ىلهرگه قانداق نهسىھهتلىرىڭالر بار؟كىش

  : جاۋاپ

بىزنىڭ قارىشـىمىزدا بـۇ كـۆز    . بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالالھقا مهنسۇپتۇر

قــاراش خاتـــا، چــۈنكى بۇنىڭـــدىكى ســهۋەب نۇپـــۇس ســانىنىڭ كۆپىیىـــپ     

كېتىشىدە ئهمهس، بهلكى ئالالھ تائاال خالىغان كىشىنىڭ رىزقىنى كهڭرى 

ڭ رىزقىنـى ئۆلچهملىـك قىلىـدۇ، یهر یۈزىـدىكى     قىلىدۇ، خالىغان كىشىنى

ھایۋانالرنىڭ ھهممىسىگه رىزق بېرىشنى مهرھهمهت یۈزىسىدىن ئـالالھ ئـۆز   

ــدۇ ۋە      ــلهن بېرى ــۇنى ھــېكمهت بى ــاال ب ــالالھ تائ ــېكىن ئ ــان، ل ئۈســتىگه ئالغ

   . ھېكمهت بىلهن چهكلهیدۇ

تىن بۇ كۆز قاراشتىكى كىشىلهر ئۈچـۈن مىنىـڭ نهسـىھىتىم؛ ئـۇالر ئـالالھ     

ــاال    ــا كــۆز قاراشــتىن یېنىشــى كېــرەك، ئهگهر ئــالالھ تائ قورقۇشــى ۋە بــۇ خات

ــاال      ــالالھ تائ ــېكىن ئ ــۋېتهتتى، ل ــى كهڭــرى قىلى ــڭ رىزقىن ــا ئۇالرنى خالىس

ئهگهر ئـالالھ بهنـدىلىرىنىڭ رىزقىنـى    «: ئۆزىنىڭ كىتابىدا مۇنـداق دېـگهن  
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ېكىن ئـالالھ  كهڭ قىلسا، ئۇالر ئهلۋەتته زېمىندا پىتنه پاسـات تېرىیتتـى، لـ   

خالىغــــان نهرســــىنى ئــــۆلچهم بىــــلهن چۈشــــۈرىدۇ، ئــــالالھ ھهقىــــقهتهن  

. »بهندىلىرىنىڭ ئهھۋالىـدىن تولـۇق خهۋەرداردۇر، ئـۇنى كـۆرۈپ تۇرغىچىـدۇر     

  )بهت-1084ئىككى ھهرەم دىیارى ئۆلىمالىرى پهرىۋاالر توپلىمى (

ــش      ــاقىرىق قىلى ــقا چ ــاكى ئازایتىش ــلهش ی ــنى چهك ــىزكى نوپۇس شۈبھىس

ئېرىنى یاخشى كۆرىدىغان، كۆپ تۇغىدىغان « : بهر ئهلهیھسساالمنىڭپهیغهم

ئایالالر بىلهن تـوي قىلىڭـالر، ھهقىـقهتهن مهن قىیـامهت كـۈنى سـىلهرنىڭ       

دېگهن سۆزىگه » كۆپلىكىڭالر بىلهن باشقا ئۈممهتلهر ئالدىدا پهخىرلىنىمهن

  .قارشى تۇرغانلىقتىن ئىبارەتتۇر

ــكهت   ــۈن ھهرى ــازایتىش ئۈچ ــنى ئ ــاقىرىق    نوپۇس ــا چ ــۇچىالر ۋە بۇنىڭغ قىلغ

ــڭ     ــۈنى ئۆزىنىـ ــامهت كـ ــاالمنىڭ قىیـ ــبهر ئهلهیھسسـ ــۇچىالر پهیغهمـ قىلغـ

ئۈممهتلىرىنىـــــڭ كـــــۆپلىكى بىـــــلهن باشـــــقا پهیغهمـــــبهرلهر ئالدىـــــدا 

  .پهخىرلىنىشىنى خالىمایدىغانالردۇر

ھهقىـــقهتهن ئـــالالھ تائـــاال ھهمـــمه مهخلۇقاتالرغـــا رىـــزق بېرىشـــكه ئـــۆزى  

یهر یۈزىــدىكى « :تائــاال قۇرئانــدا مۇنــداق دېــگهن، ئــالالھ كاپالهتلىــك قىلــدى

ــالالھ مهرھهمهت یۈزىســىدىن   ھایۋانالرنىــڭ ھهممىســىگه رىــزق بېرىشــنى ئ

  .»ئۈستىگه ئالغان

ئىنســانىیهتنىڭ تهرەققىیــاتى، ئىنســانالرنىڭ ھهددىــدىن زىیــادە كۆپىیىــپ  

لىـك  كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئىلىشىنى تهقهززا قىلىدۇ، سـۇ ۋە باشـقا كېرەك  

مهنبهلهر نوپۇسنىڭ كۆپىیىپ كېتىشـىگه بهرداشـلىق بېرەلمهیـدۇ دېـگهن     

قاراش بىلهن ھامىلدارلىقنى چهكلهش، ھامىلىنى چۈشـۈرۈۋېتىش ۋە باشـقا   

ۋاستىلهرنى مهجبۇرى قوللىنىـپ نوپۇسـنىڭ كۆپىیىشـىگه قارشـى تـۇرۇش      
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بولسا ئالالھ تائاالنىـڭ خهلقلهرنـى پهرۋىـش قىلىـش، تهربىـیهت قىلىشـتىن       

ىبــارەت رۇبــۇبىیهت ســۈپىتىنى ۋە رىــزق بهرگــۈچى ئىكهنلىكىنــى ئىنكــار  ئ

قىلىدىغانلىقىنى ئېالن قىلىشتىن ئىبارەت بولۇپ، بـۇ قـاراش ئىلگىرىكـى    

مۇشرىك، كاپىرالرنىڭ ئېتىقادىدا نامراتچىلىقتىن قورقۇپ ئۆز ئهۋالدلىرىنى 

 بـۇ ھهقـته   ئـالالھ تائـاال  . ئۆلتۈرۈۋىتىشتهك خاتا ئېتىقاد قارىشىغا ئوخشـایدۇ 

نامراتلىقتىن قورقۇپ باالڭالرنى ئۆلتۈرمهڭالر، بىـز ئۇالرغـا   «: مۇنداق دېگهن

ــز  ــزق بېرىمىــ ــىلهرگه رىــ ــدۇ  . »ۋە ســ ــداق دەیــ ــاال یهنه مۇنــ ــالالھ تائــ : ئــ

كهمبهغهللىكــتىن قورقــۇپ بــالىلىرىڭالرنى ئۆلتــۈرمهڭالر، ئۇالرنىــڭ ۋە     «

ھهقىـقهتهن چـوڭ    سىلهرنىڭ رىزقىڭالرنى بىز بېرىمىـز، ئـۇالرنى ئۆلتـۈرۈش   

  .»گۇناھتۇر

مىللهتنىڭ سانى كۆپ بولىشى ئالالھنىڭ كاتتا نېمهتلىرىدىن بىرى بولۇپ 

بۇنىڭ ئۈچۈن ئالالھغـا كـۆپ شـۈكرى ئېیتىـپ، ئـالالھنى بىـردەپ ئېتىقـاد        

ئالالھ تائاال قۇرئـان كهرىمـدە   . قىلىپ ئالالھغا كۆپ ئىبادەت قىلىش كېرەك

ىـگه ئالالھنىـڭ ئۇالرغـا بهرگهن بهزى    شۇئهیب ئهلهیھىسسـاالمنىڭ ئـۆز قهۋم  

ــداق دېگهنلىكىنــى زىكىــر قىلــدى   « : نېمهتلىرىنــى ئېســىگه ســىلىپ مۇن

ــىلهرنىڭ ســـانىڭالرنى       ــڭ سـ ــاز ئىـــدىڭالر، ئالالھنىـ ــىلهر ئـ ــلىدە سـ ئهسـ

ئۇممهتلهرنىـــڭ كـــۆپ بولىشـــى شـــۇ . »كـــۆپهیتكهنلىكىنى یـــاد ئېـــتىڭالر

ىـب كېلىشـىنىڭ   ئۇممهتنىڭ ئىززەتلىـك بولىشـى ۋە دۈشـمهنلىرىدىن غال   

ــاال بهنــى ئىســرائىلنىڭ     ــالالھ تائ ــۇ ھهقــته ئ ســهۋەبلىرىدىن بىــرى بولــۇپ، ب

ئاندىن یهنى تهۋبه قىلغىنىڭالردىن «: ئهھۋالىنى بایان قىلىپ مۇنداق دېدى

كېیىن سىلهرنىڭ ئۇالردىن ئۇستۇنلىكىڭالرنى ئهسلىگه كهلتـۈردۇق، یهنـى   

ــڭ   ــدۇق، ســىلهرنى ئۇالرنى ــاالك قىل ــب   دۈشــمۈنىڭالرنى ھ ــتىدىن غالى ئۈس
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قىلدۇق، سىلهرگه نۇرغـۇن مـال ۋە ئهۋالدالر ئاتـا قىلـدۇق، سـانىڭالرنى كـۆپ       

  .»قىلدۇق

تهتقىقاتچى دوكتۇر مۇھهممهد سهیىدغۇالب مىسىرنىڭ كهلگۈسى ئهھۋالىنى 

نۇپـۇس ئاھالىسـىنىڭ كـۆپ    : تهكشۈرۈپ چىققاندىن كىیىن مۇنـداق دەیـدۇ  

مىدى، كىیىنكى ئهسىرلهردىمۇ بولىشى ھهرگىزمۇ ئېغىرچىلىق ۋە یۈك بول

بۇنــداق دەپ قــاراش تــوغرا ئهمهس، نۇپــۇس ئاھالىســىنىڭ كــۆپ بولىشــى       

مىسىرنىڭ ھهر دەۋرىدە تهرەققـى قېلىشـىغا ئىمكـانىیهت یارىتىـپ بهرگهن     

تهكشۈرۈشـته دوكتـۇر مۇسـتهپا     یهنه بىر. ئاساسلىق ئامىللىرىنىڭ بىرىدۇر

یاتلىرىغا تهسىر كۆرسهتكهن مىسىر ئهرەب جۇمھۇرىیىتىنىڭ تهرەققى: پهقى

ــایلىقنى     ــارەت ب ــرى، مىســىرنى ئىنســانالردىن ئىب ــۇھىم ئامىلالرنىــڭ بى م

ــارەت      ــارەت دەپ ئىش ــتىن ئىب ــا ئىلىش ــنه دەپ ئېتىبارغ ــاقالیدىغان خهزى س

  .قىلغان

ــدۇ    ــداق دەیـ ــمهد مۇنـ ــىد ئهھـ ــتاز خۇرشـ ــى ئۇسـ ــاد مۇتهخهسسىسـ : ئىقتىسـ

ۋەت بىلهن، نۇپۇس سانى كهلگۈسىدە ھهممىدىن غالىب كىلىدىغان كۈچ قۇۋ

ــېلىم پهن      ــل ئـ ــدۇ ۋە ھهر خىـ ــهھهرلهر مهنپهئهتلىنهلهیـ ــان شـ ــۆپ بولغـ كـ

رب مىللهتلىرىنىـڭ دۇنیاغـا خوجـا    غه. بىلىملىرى بىلهن تهرەققى قىالالیدۇ

ــا    ــورنىنى ئۇالرنىـــڭ ئاســـىیا ۋە ئافرىقـ ــش ئـ بولـــۇش، ھۆكۈمرانلىـــق قىلىـ

ــدارلىقنى     ــزگىنلهش، ھامىلـ ــىنى تىـ ــنىڭ كۆپىیىشـ ــدە نوپۇسـ دۆلهتلىرىـ

چهكلهش ھهرىكىتىنى قوللىنىشتىن باشقا ھهرىكهتـلهر سـاقالپ قىلىشـقا    

گـۈنكى كۈنـدە بـارلىق    شـۇنىڭ ئۈچـۈن غهرب دۆلهتلىـرى بۈ   . قادىر بواللمایدۇ

ــكه      ــانىنى كۆپهیتىشـ ــۇس سـ ــدە نۇپـ ــۆز دۆلىتىـ ــلهن ئـ ــچانلىقى بىـ تىرىشـ

تىرىشىۋاتىدۇ، لېكىن شۇنداقتىمۇ ئۇالر بـارلىق چـارە تهدبىرلىرىنـى ئىشـقا     
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ســــىلىپ ئاســــىیا ۋە ئافرىقــــا دۆلهتلىرىــــدە نوپۇســــنىڭ كۆپىیىشــــىنى  

ــق    ــى ئومۇمالشتۇرۇش ــلهش ھهرىكىتىن ــدارلىقنى چهك ــزگىنلهش، ھامىل ا تى

  .چاقىرىق قىلىۋاتىدۇ

ــدۇ  ــداق دەی ــكىنىڭ  : یهنه مۇن ــتاز ئورجانىس ــۇپ ئۇس ــامېرىكىلىق پهیالس : ئ

كهلگۈسىدە ئهڭ چوڭ ئهسكىرى كـۈچ، ئـادەم سـانى كـۆپ بولغـان دۆلهتـلهردە       

تـارىخنى یاخشـى   : یهنه مۇنداق دەیدۇ !.بولىدۇ دېگهن سۆزى نېمه دېگهن توغرا

لىشـىنىڭ سىیاسـى جهھهتـتىن    ئوقۇغانالر ئۈچۈن، نۇپۇس سانىنىڭ كۆپ بو

ــش ئهمهس    ــى ئىـ ــى مهخپـ ــۇھىم ئىكهنلىكـ ــایتى مـ ــۈن  . ناھـ ــۇنىڭ ئۈچـ شـ

ئېشىپ گۈللىنىۋاتقـان بـۇ ئهسـىردە خهلقئـارادىكى      تهرەققىیاتالر كۈنسىرى 

كۈچلـۈك یــاكى مهدەنىیهتلىــك، تویۇنغــان دۆلهتلهرنىــڭ ئاساســلىق كۆڭــۈل  

. ولـۇپ قالـدى  بۆلىدىغان مهسىلىسى ئۆزىنىڭ نۇپـۇس سـانىنى كـۆپهیتىش ب   

: ھهممىگه تونۇشلۇق بولغـان تـارىخچى ئۇسـتاز ۋېلـدىیورانت مۇنـداق دەیـدۇ       

ــرى      ــڭ ئىلگى ــیهت تهرەققىیاتىنى ــۆپ بولىشــى مهدەنى ــانىنىڭ ك ــۇس س نۇپ

یهنه ئۇسـتاز  . سۇرۇلىشىدىكى ئاساسلىق سهۋەبلهرنىڭ بىـرى ھېسـابلىنىدۇ  

هدەنىیتـى  نۇپۇس سانىنىڭ كـۆپ بولىشـىنى ئىنسـانالر م   : ئارنولىدتوینبىمۇ

یاكى ئۇچقانداق تهرەققى قىلىۋاتقان دۇنیاغا قارىتا رىقابهتلهشـكۈچى ئاساسـى   

بــۇ یهردە ئوتتۇرىغــا قویغــان ســۆزلهرنىڭ مهنىســىنى خاتــا . كــۈچ دەپ قارایــدۇ

چۈشۈنۈپ قالماسلىق كېرەك، چۈنكى نۇپـۇس سـانىنىڭ كـۆپ بولىشـىنىڭ     

ــاتى ۋە دۈشــمهنلهر ئۈســتىدىن   ــیهت تهرەققىی ــۆزىال مهدەنى ــش   ئ ــبه قىلى غهل

ئهمهس، بهلكى ئاساسى سهۋەبلهرنىڭ بىرى بولـۇپ، بۇنىڭغـا كۈچلـۈك تهلىـم،     

توغرا تهربىـیه، جهمئىیهتنىـڭ تىـنچ، ئادالهتلىـك بولىشـى، بۇزۇقچىلىـق ۋە       

پاســاتچىلىققا قارشــى تۇرۇشــى، بولۇپمــۇ ئۇالرنىــڭ ئالالھغــا بولغــان ئىمــانى،  
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ئالالھ تائاال بۇ ھهقـته  . لىنىدۇتهقۋادارلىقى قېتىلغاندا بۇ ئاساسى كۈچكه ئای

پهیغهمبهرلهرنـى ئىنكـار قىلغـانلىقتىن ھـاالك قىلىنغـان      «: مۇنداق دەیـدۇ 

ــاھالردىن   ــۇفىردىن، گۇنـ ــان ئېیتقـــان ۋە كـ شـــهھهرلهرنىڭ ئاھالىســـى ئىمـ

ساقالنغان بولسا ئىدى، ئهلۋەتته ئۇالرنى ئاسمان زېمىننىـڭ پاراۋانلىقلىرىغـا   

ر پهیغهمبهرلهرنـى ئىنكـار قىلـدى، شـۇڭا     مۇیهسسهر قىالتتـۇق، لـېكىن ئـۇال   

                            . »ئۇالرنى ئۆز قىلمىشلىرى تۈپهیلىدىن ھاالك قىلدۇق

ھهقىقهتهن ئىسالم دىنىنىڭ دۈشمهنلىرى، مۇسۇلمانالرنىڭ نوپۇسىنىڭ      

كۆپىیىــپ كېتىشــىنىڭ ئــۆزلىرى ئۈچــۈن ئهڭ چــوڭ خهتهر ئىكهنلىكىنــى 

ــپ دۇنیــادىكى م  ــدۇرۇش ئۈچــۈن قىلغــان    بىلى هسلهكداشــلىرىنى ئاگاھالن

  .چوقان سۈرەنلىرى ئالهمنى قاپلىدى 

ــوپىرنىڭ   ــون سـ ــور ئهرنـ ــ 1984پروفېسسـ ــان  ــ ــهرقنىڭ  "یازغـ ــۇرا شـ ئوتتـ

ــى ــك ئۆزگىرىشـ ــڭ  " جۇغراپىیىلىـ ــۇدى دۆلىتىنىـ ــابى یهھـ ــاملىق كىتـ نـ

ئاساســلىق دەرس ماتېرىیــالى، مهمــۇرىي ئورگانــدىكى مۇتهخهسسىســلهرنىڭ  

مىســىر : یازغۇچىنىــڭ قارىشــىدا. تگــاھى دەپ ئېتىبارغــا ئېلىنىــدۇ مۇراجه

ــكىللهش   ــر قوشــــۇن تهشــ ــۈك بىــ ئاھالىســــىنىڭ كۆپىیىشــــى ۋە كۈچلــ

" دەیلـى تىلگىـراپ  . "ئىمكانىیىتى بولغانلىقى ئىسرائىلنى بىئارام قىلىدۇ

ــڭ   ــى-1988گېزىتىنى ــڭ -01یىل ــالن    -01ئاینى ــدە ئى ــدىكى خهۋىرى كۈنى

ــانىنىڭ"قىلىنغـــان  ــۇرا دېڭىـــزدا قویۇلغـــان   نۇپـــۇس سـ كۆپىیىشـــى ئوتتـ

ماقالىسـىدا ئاساسـهن    ئـۆز  دېگهن ماقالىدە یـازغۇچى " ق بومبائىسترېلكىلى

ئوتتۇرا دېڭىزنىـڭ شـهرىق، جهنـۇپ ۋە شـىمال تهرەپلىرىـدىكى دۆلهتلهرنىـڭ       

ــارام    ــى بىئــــ ــىنىڭ غهرب ئهللىرىنــــ ــانىنىڭ كۆپىیىشــــ ــۇس ســــ نۇپــــ

  . قىلىدىغانلىقىنى ئىپادىلىگهن
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ۆلهتــلهر تهشــكىالتىنىڭ مـۇھىتنى ئاســراش پروگراممىســىدا  بىرلهشـكهن د 

ــداق دىیىلىــدۇ  ئوتتــۇرا ئــاق دېڭىزنىــڭ : ئىــالن قىلىنغــان ھــۆججهتته مۇن

ئهتراپىــــدا ئولتۇراقالشــــقان كىشــــىلهرنىڭ ئــــۈچتىن ئىككــــى قىســــمى 

ئهللىكىنچـى یىلــالردا تــارىق تــاغ بوغۇزىـدىن باشــالپ پاســپۇر ئېغىــزىغىچه   

یىلىغـا بارغانـدا    - 2020ان یاۋروپالىقالر ئىدى، ئهمما بولغان رایونالرغا تارالغ

ئوتتۇرا دېڭىز گهرچه ھهممىسـى ئهرەبلهردىـن بولمىسـىمۇ ئىسـالم دېڭىزىغـا      

بـــۇ ماقالىـــدا ئىشـــارە قىلىنغـــان ســـۆزدىن شـــهك . ئایلىنىشـــى مـــۇمكىن

شۈبھىسىز مۇسۇلمانالر ئارىسـىدا نوپۇسـنىڭ كۆپىیىشـىگه چهك قویـۇش ۋە     

ولغا قویۇشقا تىرىشىپ كـۈچ چىقىرىۋاتقانلىقىـدا شـهك    پىالنلىق تۇغۇتنى ی

، "سـۈپهتلىك ئـائىله قـۇرۇش   "دۇنیا خـاراكتىرلىق نوپـۇس چهكلهشـته    . یوق

، پىالنلىـق تۇغـۇت   "ئائىلىنى تهرتىپكه سـىلىش " ، "جهمئىیهتنى رەتلهش"

ــۆز مىللىتىنىــڭ      ــۇپ، ئ ــانى بول ــارلىق ھهرخىــل سهپســهتىلهرنىڭ قۇرب قات

ستلىق یاكى ۋاستسـىز توسـقۇنلۇق قىلىۋاتقانالرغـا    نورمال كۆپىیىشىگه ۋا

ئۆزىنىـڭ كىـم    -ئـۇالر بـۇنى بىلسـۇن یـاكى بىلمىسـۇن     -: بىزنىڭ سۆزىمىز

ــۈن یارىتىلغـــانلىقى؟ ئـــۇنى كىـــم یاراتقـــانلىقى؟   ئىكهنلىكـــى؟ نـــېمه ئۈچـ

ئۆلگهندىن كىیىن نهگه بارىدىغانلىقى؟ دىنى، مىللىتى، ئانا ۋەتىنـى ئۈچـۈن   

ــلىك قىلىۋات ــۇ    زىیانكهش ــۇالرنى ب ــرگه، ئ ــلهن بى ــلىتىش بى ــانلىقىنى ئهس ق

ــقا ئۇنـــدەۋاتقانالر ئىســـالمنىڭ،   خىزمهتنـــى ئـــاكىتىپلىق بىـــلهن قىلىشـ

    .مىللىتىنىڭ، ۋەتىنىنىڭ دۈشمهنلىرى ئىكهنلىكىنى ئېسىگه سالىمىز

مۇنـداق  ) ئالالھ ئۇ كىشـىگه رەھـمهت قىلسـۇن   (شهیخ ئىبنى ئۇسهیمىن      

دېـگهن شـهك شۈبھىسـىز دىـن     " ى یولغـا قویـۇش  پىالنلىـق تۇغـۇتن  : " دەیدۇ

دۈشمهنلىرىنىڭ ھىله مىكىرلىرىدىن ئىبارەت بولۇپ ئۇالر مۇسۇلمانالرنىڭ 
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نوپۇسىنىڭ كۆپ بولىشىنى خالىمایدۇ، چـۈنكى مۇسـۇلمانالرنىڭ سـانىنىڭ    

مۇسۇلمانالرنىڭ سانى كۆپهیسـه ئۇالرنىـڭ ئـۆزى     كۆپىیشىدىن ئۇالر قورقۇدۇ،

ىقچىلىــق قىلىــدۇ، تىجــارەت بىــلهن شــۇغۇللىنىدۇ،  ئــۆزىنى قوغدایــدۇ، تېر

ئۇالرنىڭ ئىقتىسادى گۈللىنىدۇ، باشقا جهھهتلهردىن ئىلگىرىلهش ھاسـىل  

نوپۇسى ئاز ھـالهتته یاشىسـا    بولىدۇ، ئهگهر مۇسۇلمانالرنىڭ سانى چهكلىك، 

ــدۇ      ــا ئۆتىـ ــقىالرغا مۇھتاجلىقتـ ــتا باشـ ــمه ئىشـ ــا ۋە ھهمـ ــۇالر خارلىقتـ . ئـ

ىنىمىــزدا، تاجــاۋۇزچى باسـقۇنچى ئادالهتســىز دۆلهتــلهر  یىغىنچـاقالپ ئېیتق  

بۇنىڭغا ئوخشاش تۈزۈملهرنى سىیاسىیالشتۇرۇپ مىللهتنىـڭ یوقىلىشـىغا   

ئاخىردا بىز یېڭى ئېلىم پهن بىلىملىرىدىن پایـدىلىنىش   . ئاساس سالىدۇ

بىلهن بىـرگه قـانۇن تـۈزۈش، سىسـتېمىالرنى تـۈزۈش ۋە ئىلگىـرى سـۈرۈش        

ته یهنىــال نۇپــۇس ســانىنىڭ تىخىمــۇ كــۆپ بولىشــىغا   پىالنلىرىنــى تۈزۈشــ

   .ئېھتىیاجلىق

پىالنلىـق تۇغـۇت   «بۇنىڭدىن ئارتۇقچه مهلۇمات ئېلىشنى تهلهپ قىلغۇچىالر، ئهبۇ ئهال مهۋدۇدىینىـڭ  

  . ناملىق كىتابىغا مۇراجىئهت قىلسۇن» ھهرىكىتى


